Aparat pentru
curăţarea feţei
VisaPure Essential
Tehnologie DualMotion
Curăţare
2 capete periere pt curăţare,
husă
2 setări de intensitate

Ten curat, catifelat şi radiant
Curăţare de 10 ori mai bună *

SC5275/16

Philips VisaPure Essential aduce o nouă tehnologie de curăţare a tenului, care îţi
va transforma rutina zilnică de îngrijire a tenului, fără niciun efort suplimentar. Un
mod delicat de a-ţi lăsa tenul curat, ﬁn şi radiant.
Curăţare profundă delicată
Curăţare de 10 ori mai bună pentru a dezvălui o piele curată şi catifelată
Combinaţie unică de acţiuni de rotaţie şi vibraţie
Program (temporizator) de 1 minut pentru întreaga faţă.
La fel de delicat precum mâinile tale
Două setări de intensitate: Curăţare blândă şi Curăţare profundă
Uşor de folosit, potrivit rutinei tale de îngrijire a pielii
Philips VisaPure Essential poate ﬁ folosit la duş
Suportul încarcă aparatul Philips VisaPure Essential atunci când este conectat
Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului
Capetele sunt uşor de curăţat cu apă caldă şi săpun
Perfect concepută pentru igienă optimă
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Repere
Curăţare de 10 ori mai bună

opreşte automat la sfârşitul programului pentru
întreaga faţă. Programul de curăţare durează 1
minut.
2 setări de intensitate

VisaPure Essential de la Philips aduce o nouă
tehnologie care îţi va transforma rutina zilnică
de curăţare, fără niciun efort suplimentar. Un
mod delicat de a-ţi lăsa tenul curat, ﬁn şi
radiant.
Tehnologie DualMotion

Creşte gradul de absorbţie a cremelor
Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi
până şi cele mai neînsemnate urme de
machiaj, dar şi celulele de piele moartă şi
lipsită de strălucire. Datorită efectului de
curăţare profundă, produsele tale preferate
pentru îngrijirea pielii, cum ar ﬁ cremele,
serurile şi esenţele, sunt absorbite mai bine de
piele.
Capete uşor de curăţat
Capetele sunt uşor de curăţat. Trebuie doar să
le cureţi în chiuvetă cu apă caldă şi săpun.

Cu ﬁecare cap de perie pe care îl foloseşti, poţi
alege două setări de intensitate în funcţie de
preferinţe. Selectează Setarea 1 dacă îţi doreşti
un tratament blând şi uşor şi Setarea 2 dacă
preferi un tratament mai intens.

Concepută pentru igienă optimă

Rezistentă la apă

Peria se roteşte şi vibrează. Mişcarea pulsantă
verticală îndepărtează delicat impurităţile,
incluzând murdăria, celulele moarte şi resturile
de machiaj. Mişcarea de rotaţie elimină
impurităţile, lăsând tenul mai curat în
profunzime. Mişcările coordonate ale perilor vă
oferă o experienţă de curăţare riguroasă şi
confortabilă.

Materialul extrem de ﬁn al perilor tuturor
capetelor de periere VisaPure este un nailon
delicat, special ales. Astfel, capetele de periere
sunt foarte uşor de curăţat şi menţinut în stare
ireproşabilă.
Philips VisaPure Essential este rezistent la apă
şi poate ﬁ utilizat cu uşurinţă la duş.
Suport de încărcare utilizare 30 de minute

Temporizator inteligent zonă piele

Faţa poate ﬁ împărţită în mai multe zone.
Temporizatorul inteligent te informează printr-o
scurtă pauză când este momentul potrivit să
treci la următoarea zonă a pielii. Aparatul se

Suportul completează în mod elegant designul
emblematic al Philips VisaPure Essential.
Acesta susţine peria, ocupând mai puţin spaţiu
şi permiţând aerului să usuce în mod natural
peria utilizată. Atunci când este conectat,
încarcă aparatul în 6 ore.

Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?
Acestea oferă o îmbunătăţire semniﬁcativă a
mediului în unul sau mai multe domenii de
interes Philips Green – eﬁcienţă energetică,
ambalare, substanţe periculoase, greutate,
reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe viaţă.
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Speciﬁcaţii
Speciﬁcaţii tehnice
DualMotion
Rotire unidirecţională
Avantaje
Curăţarea tenului: De 10 ori mai eﬁcient decât
curăţarea manuală*
Absorbţie: Îmbunătăţeşte absorbţia produsului
de îngrijire a pielii
Microcirculaţia: Îmbunătăţeşte microcirculaţia
pentru un ten mai radiant
Uşor de utilizat
Indicator baterie: Pictograma indică durata de
viaţă a bateriei
Cronometru: Temporizator zonă piele pentru 3
zone

Rezistentă la apă: Poate ﬁ utilizată la duş
Indicatori LED: Setare de intensitate, baterie
descărcată
2 setări de viteză: Curăţare delicată în
profunzime
Fără ﬁr: până la 30 de utilizări fără încărcare
Suport: Suport de încărcare şi depozitare
Mâner: Design plat, ergonomic
Zone de aplicare
Faţă şi gât: Obraji, Piept, Bărbie, Frunte, Gât,
Nas
Articole incluse
Capete de periere: Cap de perie pentru ten
normal, Perie extra delicată pentru piele
Instrucţiuni de utilizare: Ghid de iniţiere
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rapidă, Manual de utilizare
Suport: Suport de încărcare şi depozitare
Adaptor de curent electric: Adaptor de 100 240 V
Husă de călătorie
Alimentare
Durată de încărcare: 6 ore
Sistem de alimentare: Baterie reîncărcabilă
Durată de funcţionare: 30 de utilizări de 1
minut ﬁecare
Tensiune: 100-240 V
Service
Garanţie: Garanţie 2 ani

* De 10 ori mai eﬁcientă decât curăţarea manuală, dar la
fel de blândă. În comparaţie cu demachierea manuală.

